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Har du glömt att betala
årsavgiften? Vi påminner
om att den skall vara be-
tald senast den 31 januari

till pg 84 85 34-4
En person  170:-
Två samboende  320:-
Vänmedlem   50:-
Avgiften måste vara betald
för att SPF-försäkringar skall
gälla.

Adressändring
Vänligen meddela ändrad
adress och andra uppgifter av
betydelse för vårt medlemsre-
gister till kansliet - på enklaste
sätt.

Medlemsbladet nr 3
manusstopp 01-04-17
distribution 01-05-18

Veteranringen
Kontaktpersoner är:
Monica Höglund
732 64 36, kl 8.00-9.00
Elsbeth Hakenäs
732 70 79, kl 9.00-10.00
Kerstin Norberg
756 22 37, kl 9.00-10.00

Foton på sid 6, 7, 8, 9, 13, 15, 20,
25, 33 av Per Nisses
Foton på sid 27, 29, 31, 33
av Eric Jarneberg

Jarlabankes hemsida:
home.swipnet.se/Jarlabanke

SPF Jarlabanke i Täby
Tel. 756 38 75

Ansv.utgivare Stig Nyholm
Layout Per Nisses
Tryckeri Täbykopia AB

Ditt hem är din borg. Du väljer själv vem som får komma in. Behöver
du hjälp och stöd i din vardag är det extra viktigt att du känner dig
trygg med vårdpersonalen. Det har HSB Omsorg tagit fasta på.  Du
får en egen kontaktperson som förstår vikten av ett personligt bemö-
tande och som sätter kvalitet i centrum.

Boservice
Vi hjälper dig gärna med saker som det annars kan vara svårt att hinna
med, till exempel städning, blomvattning, inköp, bona golv, kratta löv
och hämta medicin.

           Ring oss på 08-638 80 00
HSB Omsorg
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Med den ”kundpeng” som kom-
mer i år, kan vi dessutom själva di-
rekt påverka kvaliteten hos vård-
givare genom att aktivt välja bort

Kundval i äldreomsorgen

den givare, som inte sköter sig.
Ha det bra, våren närmar sig och

fågelkvittret är inte långt borta.
Stig Nyholm

Har du frågor eller synpunkter

Informationsskrift från Stockholms läns landsting

Kära Vänner,
Vid månads-

mötet i januari
hade vi besök
av socialnämnd-
ens ordförande,
Lena Cronvall
Morén, som gav
oss mycket god

och aktuell information kring vård
och omsorg.

I stort kan man påstå att ”hälsan
tiger still” på detta område i Täby.
Därmed inte sagt att allt är eller
kommer att förbli bra. Vi bevakar
utvecklingen och gör vid behov vår
stämma hörd i KPR.

Vi fick också en kort information
om ”Anhörig 300” från projekt-
ledaren Boel Edbom. Projektet syf-
tar till att utveckla och förbättra stö-
det till anhöriga, som vårdar anför-
vant i hemmet.

Den informationsbroschyr, som vi
så länge efterlyst, har äntligen kom-
mit. Den ger en kort men heltäck-
ande information om hur vård och
omsorg är organiserad i Täby och
hur man bär sig åt för att få del av
densamma. - De kommunala
avgifterna för vården framgår av en
separat bilaga.

I bilagan finns några exempel på
hur avgifterna beräknas. Broschy-
ren delas ut till alla som har hem-
tjänst eller på annat sätt är ”kund”
inom vård och omsorg. Man kan
rekvirera broschyren från kommu-
nen eller hämta den vid informa-
tionen i Täby Centrum. Den kom-

mer också att finnas på vårdcentra-
ler, institutioner, apotek m. fl.

Avgifterna för 2001 är oförändrade
utom för de högsta nivåerna samt
för larm. Förbehållsbeloppen är
oförändrade, 4000 resp. 6850 kr/
mån för ensamstående resp. sam-
manboende. Förbehållsbeloppet är
det belopp den enskilde garanteras
ha kvar av sin inkomst (för eget
bruk) efter att boendekostnad, hem-
tjänst- och larmavgift är betalda. In-
komsten är i princip pensionen +
ev. ränteintäkter. Eget kapital och
fastighet/bostadsrätt påverkar inte
förbehållsbeloppen.

Vid nedsättning av avgift inom sär-
skilda boendeformer garanteras
man 40 % av folkpension + 20 % av
övriga inkomster (avkastning på
kapital, övrig pension). Ta själv del
av detaljerna genom att skaffa bro-
schyren. Hör gärna av dig till nå-
gon i KPR om du har synpunkter,
förslag och dylikt. KPR får i som-
mar möjlighet att följa budget-
processen och förhoppningsvis
även påverka densamma, även om
funktionen enbart är rådgivande.

Vi måste stödja kommunens am-
bitioner att ha rimliga avgifter i vår-
den, bra förbehållsbelopp och god
vårdkvalitet och samtidigt bevaka att
uppnådda nivåer inte förändras till
det sämre. I stort måste vi säga att
vården och omsorgen i Täby är bra,
att avgifterna är rimliga och att vård-
givarna är kvalitetsmedvetna d.v.s.
har väl motiverad och ansvarsfull
personal.

Täby och Danderyds kommuner har
under det senaste året samarbetat i
rubricerade fråga. Det ser nu ut som
om en förändring kommer till stånd
under innevarande år. Förändringen
innebär i stort att vårdtagaren får
möjlighet till eget val av vårdgivare.
Med hjälp av en personligt dispo-
nerad ”peng”, som berättigar till och
betalar beslutad vård, får vårdtaga-
ren självständig rätt att välja var hon/
han vill få sin vård inom Täby och
Danderyd. Pengen innebär också att
om man senare blir missnöjd med
kvaliten på levererad vård, så kan
man kräva ändring. Detta borde ha

en stark påverkan på vårdgivarnas
kvalitetskontroll och medvetenhet
i styrningen av vården för den en-
skilde. Två representanter för var-
dera Jarlabanke, TibbleSeniorerna
och PRO har tillsammans med
socialchefen nagelfarit policy-
dokumentet, som nu tagits av
kommunstyrelsen. Vi får säkert an-
ledning återkomma, när detaljerna
klarnar och vårdgivare utsetts. Vård-
tagarens egen kostnad för vården
är den fastställda taxan och
förbehållsbeloppen kvarstår oför-
ändrade och har inte med ”pengen”
att göra.

Här redogör man för de värderingar
och attityder som ligger bakom
landstingets politiska beslut i vård-
frågor. Av speciellt intresse är av-
snitten om patientens rättsliga ställ-
ning, landstingets utfästelser och hur

man skall gå tillväga för att hitta rätt
i vårdhierarkin. Vi har tagit hem ett
antal exemplar av skriften, som finns
att hämta på vårt kansli under
expeditionstid.

beträffande den vårdgaranti som
finns kan du kontakta Ingrid Lemon,
Nordöstra Sjukvårdsområdet,

tel: 08 – 587 530 78, e-post:
ingrid.lemon@noso.sll.se

Att stärka patientens ställning

Kontaktperson för vårdgarantifrågor

Kommunala Pensionärs Rådet (KPR)
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Ny medlemsförmån
fr o m 2001 05 01
(gäller ej juni - augusti)

SPF kan nu i samarbete med City
Sightseeing & Stockholms Sightsee-
ing (ingår i Strömma Turism & Sjö-
fart AB) presentera en ny medlems-
förmån. Vardagar under lågsäsong
(sept-maj) får SPF:s medlemmar 50%
rabatt på sightseeing med buss och
båt i Stockholm.
För båtturen ”Under Stockholms
broar” gäller även 50% under hel-
gerna (sept-maj).
Biljetter köpes i biljettkioskerna vid
Gustaf Adolfs Torg eller Strömkajen.
Biljetter går ej att förbeställa. Med-
dela i biljettkassan att du är med-
lem i SPF.
Vi kommer att sprida skriftlig infor-
mation till föreningarnas ombud
som besöker vårens SPF-aktiviteter
i ABF-huset.

Agnetha Wedberg, kanslichef SPF

Nästan hundra medlemmar hade mött
upp till vårt årsmöte den 20 februari.
Det som lockade så många var kanske
att estradören och sångaren Mattias Enn
skulle framträda. Det gjorde han också
med bravur. Tillsammans med ackom-
panjatören Carina Nilsson gav han i ord
och toner ett mycket levande porträtt
av Zarah Leander. I ord beskrevs valda
delar av Zarahs uppväxt och mång-
fasetterade liv, i toner fick vi sedan åter-
knyta bekantskapen med många av
hennes mycket välkända och fortfa-
rande populära sånger. Publikens app-
låder i anslutning till framträdandet vi-
sade också med all tydlighet att insla-
get var mycket uppskattat. Så de som
kom till mötet lockade av den program-
punkten blev sannerligen inte besvikna.

Den formella årsmötesdelen som se-
dan tog vid leddes av Birger Fröberg
som mötesordförande. Då några av våra
förtroendevalda avböjt omval blev det
vissa nya namn i styrelsen, på revisor-
sidan och bland KPR ledamöterna.

Den aktuella sammanställningen över
våra funktionärer finns som vanligt i
Medlemsbladet på sidan tre från slutet.
Verksamhetsberättelsen samt resultat-
och balansräkningen för år 2000 samt
budgeten för år 2001 fastställdes och
styrelsen beviljades också ansvarsfrihet
för det gångna verksamhetsåret. I lik-
het med tidigare år delegerades frågan
om årsavgiften för år 2002 till höstmötet.

I samband med årsmötet fick Gunilla
Thermaenius, Stig Nohrlander och Ing-
rid Dahlberg mottaga förbundets för-
tjänsttecken, silvernålen, för sina stora
insatser inom vår förening. De avgå-
ende styrelseledamöterna Marianne Jo-
hansson och Gunilla Thermaenius samt
KPR ledamöterna Gösta Landegren och
Britta Uggla, vilka lämnar sina uppdrag,
avtackades sedan med blommor.

Som traditionen bjuder bjöd fören-
ingen som avslutning på kaffe.

Stig Lundqvist

ETT VÄLBESÖKT ÅRSMÖTE

Gösta Landegren Britta Uggla Marianne Johansson

Gunilla Thermaenius Stig Nohrlander Ingrid Dahlberg

Mattias Enn

 Carina Nilsson          Mattias Enn

”Zarah Leander”

Erik Jönsson
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Tala om att du sett annonsen i medlemsbladet.

Då blir alla glada!

Dagens Lunch på Täby Park Hotel !
Medtag denna kupong när du äter Dagens Lunch hos oss

och vi bjuder på kaffe och kaka

Täby Park Hotel AB Kemistvägen 30, S-183 79 Täby, Sweden, Vxl.+46 8
506 483 00 Fax.+46 8 506 483 93

e-mail hotel@tabypark.se, www.tabypark.se

            1       2       3      4    5      6     7   8    9       10   11

Här till vänster ses den
nyvalda styrelsen utom Stig
Nyholm som tyvärr ej kunde
närvara på årsmötet.

1.   Lennart Steen

2.   Barbro Norstedt

3.   Stig Lundqvist

4.   Annagreta Hansson

5.   Bertil Wijk

6.   Anne-Marie Rosell

7.   Torsten Uggelberg

8.   Mary Nordensvan

9.   Clas Mårtensson

10.  Christer Svensson

11.  Kerstin Mogård Stugor vid Rönninge by
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Tyck till om Fester!
Beslutad:
Vårlunch på Kvarntorpsgården,
se under ”Månadsmöten och träf-
far” sid 15.

Preliminärt program för
resten av året:

• 15 juni, räkfest i Hönshu-
set, Karby gård, Täby.
•  9 november, ”Gåsablot”,
gåsmiddag på Lindholmens gård,
Vallentuna
• 11 december, jullunch på
Kvarntorpsgården.

Jag tar gärna emot dina synpunk-
ter och förslag på sammankoms-
ter under såväl enkla som festli-
gare former. Lämna en lapp i
kansliets brevlåda, ring 510 508
17 eller sänd e-post till
mary.nordensvan@telia.com
med dina förslag.
  Mary

Klippt ur Svenska Dagbladet:

NAMEDROPPING,
FAST TVÄRTOM

av KAJENN

Vart tar de vägen, dessa namn vi tappar
allt oftare när minnet liksom glappar
så snart vi på dess stängda portar klappar -

dessa benämningar som vi förknippar
med vanliga bekanta (inga VIP:ar)?
I en sorts tomrum står man där och tippar.

Vi möts på promenaden (utan käppar),
varpå vi mumlar någonting och deppar
när namnet uteblir på våra läppar.

Ligger de som små berg med vita toppar,
de nog så välbekanta namn vi droppar
när de ur komihågförrådet hoppar?

Ska man behöva ha dem på små lappar,
någon sorts fusklappar där gubben snappar
de ganska välbekanta namn han tappar?

ÅRRENJARKA
Här kan man även i år delta i
friskvårdsaktiviteter, fjällvandring
m.m. Ring 08-719 96 86 eller 08-99
09 33 för mer information.
 Andréa Oxenstierna har entusi-
astiskt deltagit flera år.

Jarladansarna
Ring Totto Granath för information:
756 42 97.

Square Dance
Fortsätter på Kvarntorpsgården.
Upplysningar:
Andrea Oxenstierna  756 88 95
Björn Monsén         732 53 75
Torsten Malm         756 14 86

Gymnastik
Efter reparationer på Ångaren går
nu gymnastiken av stapeln tisdags-
morgnar.
Ring Marianne Johansson för infor-
mation. Tel 756 28 05.

Promenader
Nu promenerar vi på måndagar och
onsdagar tillsammans med Tibble-
Seniorerna. För information, ring
Gertrud Hellberg, 756 19 35.

Vattengymnastik
Tillgång till vattengympa finns i
Tibblebadet, fredagar kl 11.00 -
11.30 med början den 16 jan Drop-
in 30:-/gång + bad. Ring Birgit
Carnby för information: 510 134 44.

FRISKVÅRD

Meddelande från
Friskvårdsombudet:
På kansliet finns 2 broschyrer med
följande titlar: ”Kondition och hälsa”
samt ”Att bli äldre”
Du får gärna låna ett ex och hämta/
lämna under jourtiderna tisdag/tors-
dag 10.00 – 12.00.

Uppsnappat råd:
”Tag alltid ut glädjen i förskott!

Sedan kan det vara för sent.”
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Välkommen till våra kyrkor!
Här är det alltid något som händer!
För information ring, KYRKRÖSTEN tel 758 98 00,
Täby församling tel 638 55 00.

Svenska kyrkan i täby    www.tabyforsamling.com

Kyrkoval

16 sept

2001

RESOR OCH UTFLYKTER

När detta månadsblad kommer ut
är det bara några få dagar kvar tills
Kinaresan går av stapeln och vi
önskar resenärerna en trevlig resa.

”I sällskap med Moa” den 3 april.
Moa kommer att guida oss genom
det för sin tid på intet sätt unika
industriområdet i Norrköping. Vi föl-
jer henne till sin mors arbetsplats,
spinnhuset, arbetarföreningen, Mos-
ter Lottas bostad och andra platser
som präglat hennes liv. Hela områ-
det med sina gator och prång utgör
ett tidsdokument från den tid då
Sverige industrialiserades. Utflykten
rymmer också en del överraskningar
och besök på Norrköpings Stads-
museum och Arbetets museum.
Buss avgår från Ångaren kl 08.00
och från Täby Centrum 10 minuter
senare. Resan kostar 645:- och i
detta ingår lunch, lokalguider och
”Moa”. För- och eftermiddagskaffe
får vi betala själva max 60:-. Anmä-
lan görs som vanligt till Paula Lind-
berg, tel 758 81 12 eller Bertil Wijk,
tel 732 74 32 senast den 15 mars.
För resans genomförande krävs
minst 25 deltagare.

Angarnssjöängarna torsdagen
den 3 maj.
Svea Sjöö tar oss med på en utma-
nande promenad. Det blir gökotta
med samling kl 07.30 på parke
ringen c:a 300 m norr om Angarns
kyrka intill gamla Norrtäljevägen

(skyltat ”Naturreservat”). Får vi se
några fåglar är det bra, annars får vi
gå och prata med varandra. Med-
tag stövlar, matsäck och kikare. För
dem som inte har bil måste vi ordna
med någon form av samåkning. För
att samordna detta vill vi ha en för-
handsanmälan till Paula eller Ber-
til.

 Skagen och Skagenmålarna den
14-17 maj
Det är 8 år sedan föreningen be-
sökte denna sköna plats. Sedan dess
har många nya medlemmar tillkom-
mit och några kanske vill göra om
denna intressanta konstresa.
Dag 1 (den 14 maj) åker vi från
Ångaren 08.15 och från Täby Cen-
trum 08.30 i turistbuss med toalett
och hörselslinga till Göteborg för
överfart till Fredrikshavn. Middag
serveras ombord. Sen ankomst till
vårt hotell i Skagen.
Dag 2 åker vi efter frukost till ”Gre-
nen” där Kattegatt och Skagerack
möts och här ligger också Grenens
Konstmuseum, vilket vi besöker.
Därefter följer guidad visning på
Skagens museum. På eftermiddagen
får man upptäcka Skagen på egen
hand med hamn och pittoreska
gränder. Gemensam middag.
Dag 3 (förmiddagen) ägnas åt
Ålborg med rundvandring eller
shopping på egen hand. Lunch in-
går inte, men det skall väl inte vara

något bekymmer i det matglada
Danmark. Efter lunch åker vi till
Nordjyllands konstmuseum med
tonvikt lagd på dansk- och interna-
tionell konst från 1900-talet. Gemen-
sam middag på vårt hotell.
Dag 4 återresa till Sverige med ka-
tamaran. Lunch äter  vi i Vårgårda
och eftermiddagskaffe serveras i
Hallsberg där det också blir visning
av det Bergööska huset.
Bergöö? Jo det var Carl Larssons
hustru Karins föräldrahem, som Carl
Larsson smyckade. Vi beräknas vara
hemma i Stockholm, Täby c:a 21.30.
Vi har fått ett något lägre pris än
det som står i förra medlemsbladet.
Vid minst 25 deltagare kommer det
att kosta 4.290:- med ett enkelrums-
tillägg på 790:-. Blir vi fler blir det
ännu billigare. Bindande anmälan
sker som vanligt till Paula eller

Bertil med sista anmälningsdag den
30 mars.
  BW
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MÅNADSMÖTEN OCH TRÄFFAR

MÅNADSMÖTEN
Onsdagen den 28 mars kl 13 i
Bibliotekshusets hörsal, Attunda-
fältet 14, plan 3 (hiss finns).
Lars Eklund, Auktionshuset  Metro-
pol AB kommer då att kåsera om
konst- och antikmarknaden
”Har vardagsföremålen något
värde?”.  Han utför även värdering
av föremål, som tas med av mötes-
deltagarna.
   Den som vill ha föremål värde-
rade måste senast en vecka före
mötet kontakta Stig Lundqvist på
telefon 732 74 41 eller per e-post
stilu@algonet.se
 Max 40 föremål kan värderas.

Månadsmöte med
vårlunch  tisdagen
den 8 maj kl 13.00  på
Kvarntorpsgården .
 Styrelsen informerar

om aktuella frågor på förbunds-,
distrikts- och föreningsnivå.
Vi har i år valt att kombinera må-
nadsmötet med en lunch.
 Lunchen består av en minibuffé:
smör och bröd, sallader, kalkon, lax,
mineralvatten/lättöl samt kaffe och
kaka. Den kommer från samma le-
verantör som förra årets mycket
uppskattade vår- och julluncher.
Adress: Kvarntorpsgården,
 Näsby Allé 72 ligger mellan Allé-
gården och motorvägen, några 100

meters promenad från hållplatserna
vid Allégården för buss 619 och
servicelinjen.
Anmälan senast den 27 april.
Ring 510 508 17 till mig, Mary
Nordensvan personligen eller till
min telefonsvarare, eller e-post:
mary.nordensvan@telia.com (är i
Kina 13 - 23 mars).
Pris: 70 kr, som betalas vid lunchen.

TRÄFFAR
Torsdagsträffarna hålls tillvidare
i Kvartersgården, Fregattvägen 3
eftersom vi inte längre kan vara på
Jagaren. Vi fortsätter torsdagen den
8 mars kl. 14.00. Busshållplats finns
precis utanför och gästparkering vid
Fregattvägen 2.
   Ansvarig är Marianne Johansson
- 756 28 05

Handarbetsträffarna fortsätter
som tidigare på vårt kansli, Eskader-
vägen 40 fredagar kl 11 - 14.
   Om Du vill veta mera om dessa
träffar ring Anne-Marie Ekman-
Engdahl, tel 753 66 37.

STOCKHOLMSDISTRIKTETS
KULTUR - OCH NATURVECKOR

PÅ FOLKHÖGSKOLOR SOMMAREN 2001
Funderar Du redan nu på hur Du skall tillbringa en del av sommaren. En
bra idé är att delta i en Kultur - och Naturvecka. Veckan ger Dig nya
upplevelser i trivsam gemenskap med deltagare från andra lokal-
föreningar. Genom skolans duktiga lärare och andra kunniga personer får
Du kännedom om landskapets natur och kultur - eller kanske Du på nytt
vill uppleva trakten.

HAR FÖLJER ÅRETS FOLKHÖGSKOLEKURSER:

GREBBESTAD (Strömstad) 1 juli - 7 juli
Fjällbacka, Kungshamn, Strömstad
Havets Hus m m

SUNDSGÅRDEN (Helsingborg) 15 juli - 21 juli
Sofiero, Kullabygden, Lund
Österlen m m

HÄRNÖSAND 29 juli - 4 augusti
Länsmuseet Murberget
Höga Kusten-bron
Nordingrå, Sollefteå m m

Vi färdas i en bekväm turistbuss, som under resan tar oss med på utfärder till
olika sevärdheter i landskapet, allt under sakkunnig ledning.

I priset 3.900 kronor för en vecka ingår resa, helpension (eget rum),
entreavgifter och moms.

Om Du vill delta i någon av dessa kurser kontakta

Stockholmsdistriktets kansli tel 08/720 77 30,
som informerar närmare om de olika kurserna och sänder anmälningsblankett.

Välkommen med Din anmälan!
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5. Lokal: Kometvägen 11,
Grindtorp.
Täby Seniorbridge,

Måndagar kl 13.00
Kontakta Maj-Britt Peterson
758 84 72

Onsdagar kl 13.00
Kontakta Åke Bexelius
758 31 19

Onsdagar kl 19.00
Kontakta Maj-Britt Peterson
758 84 72

Torsdagar kl 13.00
Kontakta Maj-Lis Hamfelt
758 22 01

Viggby Seniorbridge är nybildad
och spelar tisdagar och torsdagar i
Viggbysalen.

Sällskapsbridge
Kontakta: Gun Larson
756 52 21
eller Margareta Lidbrink
756 14 21

***

Tävlingsbridge
1.
Lokal: Ångaren
Kontakta: Britta och Egon
Möller, 756 83 02

2.
Lokal: Kansliet,
Eskadervägen 40
Tid: Onsdagar kl 13.00
Kontakta: Barbro Olbers,
73260 95

3.
Lokal: Viggbysalen
Tid: Tisdagar kl 13.00
Kontakta: Hans Nordström
732 65 53

4.
Lokal: Viggbysalen
Tid: Torsdagar kl 13.00
Kontakta: Dagmar Wahlstedt
732 46 07

Engelsk konversation 1
Ledare: Barbro Fleege,
756 68 55
Lokal: Kansliet,
Eskadervägen  40
Tid: Tisdagar kl. 10.30-12.0

Engelsk konversation 2
Ledare: Gunilla Thermænius,
756 03 93
Lokal: Medborgarskolan,
Kryssarvägen 20
Tid: Onsdagar kl. 11.00-12.30
Anmälan i förväg.
Kostnad 100 kr.

Fransk konversation
Ledare: Gunilla Thermænius,
756 03 93
Lokal: Medborgarskolan,
Kryssarvägen 20
Tid: Onsdagar kl. 09.30-11.00
Anmälan i förväg.
Kostnad 100 kr.

Teaterkunskap
Ledare: Margareta Bro
berg.
Lokal: Kansliet
Eskadervägen 40

Två grupper som tidigare.
GRUPP I:
Torsdagar 25 jan,
22 feb, 15 mars och 5 april.

KURSER/CIRKLAR

GRUPP II:
Torsdagar 1 feb, 1 mars, 22
mars och 12 (19) april.
Kontakta Paula Lindberg
758 81 12

På isen i Antarktis, hela vintern i
mörker och storm, kan en ping-
vin stå med en sten på fötterna.
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-Gåvoärenden
-Arvsärenden
-Testamenten
-Boutredningar
-Bouppteckningar
-Bodelningar
-Övrig familjerätt
-Fastighetsrätt
-Brottmål

      Biblioteksgången 6, Täby, Telefon 08-768 08 85
      Advokat Hans Öberg, Jur.kand Agneta Öberg
      Besök gärna vår hemsida: www.oberg.nu

Alla kan drabbas av olycksfall i hemmet!

Vem uppmärksammar dig ensamboende om du inte kan nå

telefonen och kalla på hjälp? jo,

Veteranringen!

Att anlita Veteranringen kostar ingenting.

För ytterligare information, RING

Monica Höglund tel 732 64 36

Elsbeth Hakenäs tel 732 70 79

Kerstin Norberg tel 756 22 37

Täby Centrum Bobutik: plan 3 Tel. 08-638 05 00
Öppet: Mån-Fre 9-18, lör 11-15, sön 12-15

www.svenskfast.se

   Gratis
          värdering
        och rådgivning!

Funderar Ni på att sälja Ert hus eller Er lägenhet
är Ni hjärtligt välkommen att kontakta oss för

gratis värdering och rådgivning.

Vi *även hus.

Vi erbjuder FRI FLYTTSTÄDNING för Er
som säljer huset via oss.

Tel. 08-638 05 00

Ring oss så berättar vi mer!
VARUDEKLARERAR
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Det finns inga felfria människor. Det
finns inga garanterat felfria maski-
ner heller. Ishalka på vintern och
dåliga vägbanor, älgar, slarv, dåliga
förare, dimma, ouppmärksamhet,
dålig skyltning , rattfyllon m.m.

Det finns tusen och en oförut-
sedda händelser. Fråga dig ”vad kan
jag göra” för att vi skall nå NOLL-
VISIONEN? Försök förebygga
olyckor genom att minska möjlig-
heterna till misstag. Om trots allt en
olycka inträffar kan vi förebygga
skador genom bättre vägar, bättre
bilar kort sagt ”göra hela trafik-
apparaten säkrare för människan”.

0 dödade i trafiken, 0 allvarligt skadade – ur den
tanken föddes NOLLVISIONEN

Du kan hjälpa till i det förebyg-
gande arbetet. Om du känner till,
uppmärksammar eller blir utsatt för
trafikfara av något slag – tig inte utan
tala om det för kommunen eller
trafiksäkerhetsombudet i Jarla-
banke. Vi samarbetar också med
Tibbleseniorerna och PRO i Täby.

Låt inte skymmande buskar, träd
på fel ställe, felbyggt vägskäl, dålig
snöröjning och obefintlig sandning
av trottoarer och dylikt bli orsak till
svåra skador eller ännu värre följ-
der.

Nils-Erik Westman
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Som SPF-medlem kan
du försäkra både bostad,

fritidshus och båt med rabatt!
Ditt SPF-distrikt har träffat ett avtal med Länsförsäkringar
Stockholm om SPF-rabatter på

�    Hemförsäkringar
�    Hem- och Bostadsrättsförsäkringar
�    Villa- och VillaHemförsäkringar
�    Fritidshusförsäkringar
�    Båtförsäkringar

Dessutom kan du med Länsförsäkringar Stockholms unika
LänsSkydda-program sänka din försäkringspremie med upp till
45 % om du bor i villa och med upp till 41 % om du bor i
lägenhet. Ju mer du höjer säkerheten i bostaden, desto lägre blir
din premie.

Försäkrar du både din bostad och din bil hos oss får du också
rabatt på bilens delkasko- och vagnskadeförsäkring.

Ring 08-562 833 00 och tala om att du är SPF-medlem,
så får du veta mer om rabatterna.

173 82 Stockholm • Växel 08-562 830 00
www.lansforsakringar.se/stockholm

Gynna våra annonsörer!

De har ofta bra erbjudanden till oss pensionärer.
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SKALL NI SÄLJA I TÄBY?
RING OSS FÖR EN FRI VÄRDERING. Tel 08-732 50 00

JAN JÄGHOLM AB - DET PERSONLIGA LILLA
FÖRETAGET MED DE STORA RESURSERNA I TÄBY.

VI KAN TÄBY!

VI BJUDER MEDLEMMAR I JARLABANKE OCH
TIBBLE-SENIORERNA VILKA SÄLJER SITT HUS VIA OSS PÅ EN

FRI FLYTTSTÄDNING!

VI HJÄLPER ÄVEN TILL MED ER DEKLARATION AV
FÖRSÄLJNINGEN.

Södervägen 30, 183 69 Täby. Tel. 08-732 50 00
- Täby en av våra specialiteter! -

Hemtjänsten i Täby kan hjälpa dig med göromål i hemmet, som Du
har svårigheter att klara av med egen kraft.
Det kan ex. gälla:

• Personlig omvårdnad
• Städ- och tvättarbete
• Hushållsgöromål
• Stöd vid inköp dvs vi kan även komma hem med djupfryst eller varm mat
• Trygghetslarm

Vi finns för dig som behöver hjälp dygnet runt.
Vi finns tillgängliga i hela kommunen som har följande indelning:

Omr.1 Delar av Täby Centrum, Grindtorp, Näsbydal, Ella söder om
 Turebergsvägen och Skarpäng.
 Tel. 768 14 65

Omr.2 Kyrkbyn, Ensta, Ella norr om Turebergsvägen, Vallatorp,
 Gribbylund, Hästängen, Löttinge, Hägernäs och Viggbyholm.

           Tel. 587 541 73

Omr.3 Roslags Näsby, Lahäll och Näsby Park.
 Tel. 756 85 75

Omr.4 Trygghetslarm dygnet runt och Kvälls- och nattpatrullerna.
 Tel. 7582763

Omr.5 Storstugan, Åkerbyvägen 82-98, Värmevägen.
 Tel. 587 541 97

För att få hemtjänst kontakta kommunens Äldre- och handikappenhet.
 Tel. 768 90 00

Ni kan känna er trygga. Vi har lång
erfarenhet och god kompetens!

När behovet uppstår
känns det tryggt att
veta att kommunens
hemtjänst kan vara
till stöd och hjälp

Friluftsdag på Rönningesjön
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Sommarstugebebyggelsen domine-
rade Skarpängsområdet långt in på
1970-talet. Året runt bodde då en-
dast 600 personer där. Därefter gick
utvecklingen mycket snabbt med
rivningar, intensiv villa- och radhus-
bebyggelse och inflyttning av
många unga familjer. År 1990 var
invånarantalet mer än 5 000.

I Skarpäng har man försökt kom-
binera gammalt och nytt, dock mest
nytt. Midsommardansen tråddes ex-
empelvis vid Björnkärret och Val-
borg firas på Mörtsjötippen (som
döljer Stockholms undre värld, dvs
jordmassorna, som grävdes ut för
Hötorgsskraporna). Trots den stora
bebyggelsen finns i Skarpäng inte

bara fina bad utan också underbara
vandringsleder, runt Mörtsjön exem-
pelvis.

De många nyinf1yttade krävde af-
färer. Det ordnades med Rösjö Cen-
trum, där också läkar- och tand-
läkarmottagningar bl a finns. Sko-
lor behövdes också. Rösjö-,
Bergtorps- och Gripsvallsko1orna
byggdes och invigdes 1978, respek-
tive 1981 och 1986.

Snett emot Rösjö Centrum ligger
torpet Stralsund. Det är från 1720
men omgjort till kvartersgård, där
kurser och mindre fester kan ord-
nas. Gammalt men ändå nytt kan
man säga.

R Ö S J Ö  C E N T R U M
- kort historik från 1970-talet av Eric JarnebergVi finns i Rösjö Centrum

Nära till buss 611, 613, 617, 690 och 695.

Närhet till bibliotek.

Fri parkering.

Nya öppettider 9 - 21

Evaroma

Aromaterapeutisk massage

Prisexempel:

Helkroppsmassage 300:-

Även delbehandlingar

Eva Ponselius

Din ICA-handlare Christer Berg
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Vatten- och avloppsfrågorna var
givna debattämnen i Täby Kyrkby
på 1960-talet. De löstes genom att
man helt enkelt byggde många vil-
lor och radhus, varigenom grävning-
arna för vatten och avlopp blev bil-
ligare för tomtägarna. Därigenom
fick man också en geografisk ba-
lans mellan norra och södra Täby.
Och så fick man möjlighet att bygga
ett litet bra centrum i anslutning till

Täby järnvägsstation, nu-
mera hållplats.

Täby Kyrkby Centrum
fick inte bara affärer, bank
och post. Där byggdes
också apotek, vårdcentral
och en anläggning för äld-
reomsorg, Hagmogården.
Där blir man alltid trivsamt
bemött.

På gångavstånd finns
också Skol-hagen, högsta-

dieskola och bibliotek, samt
Midgårdsskolan, låg- och mellansta-
dium, med näraliggande barnstugor.

Till populariteten av Täby Kyrkby
bidrog också de beslut som fatta-
des att bevara stora områden av in-
tresse från natur- och kultursyn-
punkt. De underbart vackra mar-
kerna mellan Prästgården och Lött-
inge förblir exempelvis omistliga för
kyrkbyborna. Här finns öppet jord-

brukslandskap, sköna
hagmarker, forntida grav-
fält med bautastenar samt
stensträngar. I kyrkbyn
finns också många runste-
nar. Man kan exempelvis
vandra en märkt fornstig
från Täby Kyrkby håll-
plats cirka 4 km.

Då kan man verkligen
förena kultur och motion.

T Ä B Y  K Y R K B Y   C E N T R U M
- kort historik från 1960-talet av Eric JarnebergVi finns i Täby Kyrkby

Nära till buss 610, 611, 690 och Roslagsbanan.

Närhet till post, bibliotek, apotek och kyrka.

Bra parkeringsutrymmen.
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När Roslags Näsby Centrum och
motorvägen blev klara och
Näsbydalshusen började byggas
1957, hade man starka planer på att
förlägga Täby Centrum någonstans
i närheten. Det skulle i vart fall sy-

nas från motorvägen. Utrymmet vi-
sade sig emellertid vara for litet. I
stället valdes det område som då-
tida Tibble gård upptog. Roslags
Näsby förblev i alla fall ett kommu-
nalt centrum.

Under 1970-talet hade man stora
funderingar på att göra Roslags
Näsby till ett stort kontorssamhälle.
Till grund härför hade man lands-
tingets planer på att 1ägga ner

Ros1agsbanan och i stället satsa på
en förlängning av tunnelbanan. Man
byggde hotell och kontorshus
(Kardborren). För säkerhets skull
byggdes också Katolska Kyrkan näs-
tan på den plats (strax söder om
Höstfibblan), som 1912 var avsedd
för svenska kyrkan (blev Näsby-
parks kyrka 1980). Men mest blev
det rivna hus och tomma tomter. Det
blev som bekant ingen tunnelbana.
Försäkringsbolagen sökte sig andra
lösningar. Roslags Näsby såg näs-
tan öde ut.

Men, under 1990-talet kom man
att enas om att bygga bostäder i stäl-
let. Roslags Näsby blev återigen en
byggnadsplats. I dag står de flesta
av husen färdiga och många flyttar
in. Gator och vägar rustas upp. Af-
färerna kan andas ut.

Mitt i allt ståhej står den röda stu-
gan kvar i hörnet av gamla Näsby-
vägen och Östra Banvägen.

I dag är det Hembygdsförening-
ens loka1, förr var det en grindstuga
till Näsby slott.

R O S L A G S  N Ä S B Y  C E N T R U M
- kort historik från 1950-talet av Eric Jarneberg

Juristfirman ANITA MILLER
Jur kand

Familjerätt, Arvsrätt
Fastighetsrätt m.m.
Tel: 08-792 25 50

Vi finns i Roslags Näsby Centrum
Närhet till Roslagsbanan och buss nr 604, 614, 619 och 691.

Postkontor
Fri parkering.
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N Ä S B Y P A R K  C E N T R U M
- kort historik från 1960-talet av Eric Jarneberg

Advokatbyrån Jürgen Koch .......................... 756 23 43
A-L Massage & Friskvård ............................. 756 45 11
Blixtsnabben ............................................... 756 85 05
Bokhandeln ................................................ 756 36 30
BRF Familjehotellet ..................................... 756 13 16
Fastighetsbyrån BM Koch ............................ 756 95 19
Fastighetsmäklare Kerstin Nordström .......... 756 30 32
Fastighets AB Pelartornet ............................. 756 00 85
Fotvårdsklinik ............................................. 756 18 11
Företagarföreningen NPC ........................... 756 28 50
Handelsbanken .......................................... 756 73 80
Hudverksta´n .............................................. 756 76 54
Husläkar Mottagning..................................544 409 20
Intermezzo ................................................. 756 92 52
Johansen Radio TV...................................... 756 64 90
Kemtvätt & Skrädderi .................................. 756 32 62
Lords .......................................................... 756 91 92
Modeva ...................................................... 756 40 09
Morten Maskin ........................................... 756 26 30
Ny Fysik ..................................................... 756 41 35
Optik .......................................................... 756 38 60
Pi Ja´s ......................................................... 756 77 65
Posten ......................................................... 756 05 39
På Håret ..................................................... 756 33 20
SEB ............................................................. 756 03 70
Skandia Mäklare ......................................... 756 20 15
Tandläkare Christina Lindgren .................... 756 38 80
Tandläkare Madeleine Engblom .................. 756 43 73
Theoklippet ................................................ 756 35 22
Vivo ............................................................ 756 32 45

Fri parkering. Nära till bussar och Roslagsbanan
Banker, Bibliotek, Apotek, Post

Näsby Park Centrum
”Stad i park” kallades Näsbypark
Centrum, när stadsplanen fast-
stäl1des och byggnationen kunde
börja 1956.

Möjligen blev det mer stad än park.
I varje fall blev det god affärsservice,
när centrum definitivt invigdes med
pompa och ståt i april 1961. Pro-
menader kan ju med fördel tagas i
Centralparken och längs stränderna.

Näsbypark Centrum är byggt för
att kunna betjäna omkring 7 000
personer (i dag bor c:a 8 000 i
Näsbypark). 25 affärer skulle dela
på 3 250 kvm butiksyta, garagen
skulle omfatta 3 480 kvm. Ungdoms-
hotell och bio kom inte till stånd,
däremot blev det bl a bibliotek, post,
familjehotell och restaurang, apotek,

fo1ktandvård och läkargrupp samt
ett litet kapell (inrymt i en källare
med ingång från Centralvägen).
Byggherre var Samuelsson & Bon-
nier.

De, som bodde vid Kryssarvägen,
Eskadervägen eller i Fregatten hade
nära till centrum. Det var en själv-
klar förutsättning. Hur det skulle bli
med Ångaren blev en ordentlig, fler-
årig debatt om. Hur som helst kom
man så småningom överens (bl a
att inte bygget skulle bli så högt som
från början planerats). 1977 stod 98
lägenheter för äldreboende, 62
pensionärsrum och 36 vårdrum
inflyttningsklara.

Självklart skulle Näsbyparkskolan
ligga i centrum. Den blev i stort sett
klar redan 1959. Senare komplette-
rades den med Norskolan (lågsta-
dium).

Näsbyparks kyrka blev klar 1980
och kapellet blev i stället bl a tea-
terlokal.

Nu pågår utbyggnad och upprust-
ning av Näsbyparks Centrum.
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JARLABANKEKALENDERN
 SPF Jarlabanke i Täby                  Postgirokonto 84 85 34-4
 Eskadervägen 40     Tel.756 38 75    Exp. öppen tis- och torsdagar kl 10-12
 183 58 Täby             Försäkringsfrågor besvaras av SPF  telefon 692 32 50

STYRELSE
Ordförande, ansvarig utgivare
för Medlemsbladet Stig Nyholm  756 22 29
Vice ordförande och klubbmästare Mary Nordensvan 510 508 17
Kassör Christer Svensson   758 41 18
Sekreterare Stig Lundqvist   732 74 41
Medlemssekreterare Anne-Marie Rosell 758 20 82
Väntjänstansvarig Annagreta Hansson 758 07 31
Resor, syn, hörsel, begravning Bertil Wijk 732 74 32
Kurser Kerstin Mogård 630 06 93
Friskvård Lennart Steen 756 54 24
Brevduvor Barbro Norstedt 756 10 23
Rekrytering och annonser Torsten Uggelberg 758 07 92
Bitr. kassör Clas Mårtensson 768 68 96
Revisorer:

Carl-Johan Sidenmark 768 19 98
Anna-Britt Eriksson 756 31 31

Kommunala Pensionärsrådet, KPR:
Bo Hansson 768 55 14
Lennart Norenhag 768 81 06
Stig Nyholm 756 22 29
Thorsten Thor 756 57 03
Gunilla Waller 758 55 83

Valberedning:
sammankallande Erik Jönsson 732 35 01

Paula Lindberg 758 81 12
Gunnel Lindgren 758 31 99

Funktionärer:

Bridge Se under ”Kurser/Cirklar” sid 16-17
Promenader, i samarbete med TS Gertrud Hellberg 756 19 35
Jarladansarna, internationella danser Totto Granath 756 42 97
Tibblekortet, teater Börje Larson 756 52 21
Trafiksäkerhet Nils-Erik Westman 756 28 59
Resor, teater Paula Lindberg 758 81 12
Jabadagruppen (datorintresserade) Stig Nohrlander 758 36 82

Handarbetsträffar Ann-Marie Ekman-Engdahl 753 66 37
Torsdagsträffar på Fregatten Marianne Johansson 756 28 05
Anhörig 300 - Representant Maidi Lingheim 792 40 12

Datum Lokal Aktivitet

13/3 Enl program Kinaresan

22/3
kl 14.00

Kvartersgården
Fregattvägen 3

Sten Flodin berättar om "Telefonens historia
och dess utveckling i Sverige 1875-1910".

27/3
kl 14.00

Allégården

Väntjänstmöte för speciellt inbjudna från
servicehusen samt funktionshindrade
medlemmar med ledsagare.
Siv Orrhanse sjunger och berättar.

28/3
kl 13.00

Biblioteks-
husets hörsal

Månadsmöte.
Se program sidan 15.

3/4 Enl program Norrköpingsresa "I sällskap med Moa"

5/4
kl 14.00

Kvartersgården
Fregattvägen 3

Barbro Löfgren kåserar och läser "I kärlekens
och glädjens tecken".

19/4
kl 14.00

Kvartersgården
Fregattvägen 3

Professor Hans Åstrand fortsätter musikaliska
resan med: "Nordiska näktergalar sjunger ofta
på svenska".

8/5
kl 13.00

Kvarntorpsgår-
den
Näsby Allé 72

Månadsmöte med vårlunch. Brevduvor
inbjuds.
Verksamhet på Förbundet och Distriktet.

14-17/5 Resa
Skagen
Se program sid 12

22/5
kl 13.30

Ångaren
Väntjänstmöte, deltagare se Allégården ovan.
Sång till luta, Peder Svan.

15/6
kl 18.00

Hönshuset
Karby Gård

Räkfest

18/9
kl 13.00

Bibliotekshusets
hörsal

Månadsmöte
Operettmelodier, operasångare Per Waldheim

2/10
kl 14.00

Allégården Väntjänstmöte, deltagare se Allégården ovan

16/10
kl 13.00

Bibliotekshusets
hörsal

Höstmöte
Mannekänguppvisning

9/11
Lindholmens
gård

Gåsmiddag
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